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FORSLAG TIL REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE I OG UTENFOR KVOTEREGULERT  

OMRÅDE I 2022 

Vest-Finnmark Kystfiskarlag (VFK) har følgende kommentar til høringsnotatet vedrørende forslaget til 

regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område: 

4.1.3  

Omsetningskrav 

Omsetningskravet er øket til kr. 200.000. Som eneste fiskeri med omsetningskrav, er dette i tråd med 

prinsippet om å få delta i kongekrabbe fiske. 

 Slik siste år har utviklet seg med varierende tilgang på annen fisk og sviktende omsetning kan ikke dette 

kravet økes ytterligere uten at det får store konsekvenser for spesielt den minste flåten som er låst til 

hjemmefiske.  

Fiskeridirektorates forslag bunner i"å bidra til en fordeling av kongekrabbekvoter som kompenserer den 

aktive fisker som er plaget med kongekrabbe i annen fiskeri. En opptrappingmodell bør legge vekt på 

hensynet til forutsigbarhet og stabilitet for den aktive fisker".  

Om omsetningskravet økes vil dette kun favorisere den større delen av flåten som fisker eller har 

mulighet til å fiske sine torske /hvitfisk kvoter langt utafor områder hvor en kan påberope seg plaget 

prinsippet, eller med redskaper som ikke krabben har negativ effekt på. Hjemme fiskerne som ikke har 

båter (str.6-11m) for å ro borte fiske sitter igjen med krabbeplagen og vil i tillegg miste muligheten til full 

krabbekvote. Skulle aktivitetskravet bli kr 300.000.- ,vil ytterligere 15 % av fartøyene(CA 125 stk) gå fra å 

ha full kvote til 0,5 i kvotefaktor dvs en fangst reduksjon etter dagens priser på over 300 000 kr . For de 

451 fartøyene som har full kvote vil økningen bli på bare 250 - 300 kg altså en ubetydelig økning for en 

større kystbåt.                      

Nå som aktivitetskravet er tatt i bruk må fortsatt blad A og B fiskere likestilles kvotemessig. En blad A 

fisker er like aktiv som en blad B fisker, og like mye plaget som en blad B fisker med krabbe når en er i  

fiske. Blad A fiskere har like stor behov for krabbe kvote som en heltidsfisker da krav og utgifter er 

identiske på like fiskefartøy. 

Små fartøy har ikke kvote grunnlag for å rekke opp til full  aktivitetskrav på kr.300.000.- Mange fiskere er 

derfor nødt til å ha tilleggs jobber enten på større båter eller på land for å ha en normal årsinntekt.                                                                                                                         

-VFK anbefaler derfor at A og B fiskere likestilles og aktivitetskravet forblir 200 000 kr. 

VFK ønsker å trygge bredden og mangfoldet i kystfiske flåten. 

VFK Ser med bekymring på et overdrevet kapitalbehov i næringen for kvotekjøp for å tilfredsstille et 



stadig økende omsetningskrav. Dette rammer spesielt den mindre flåten i åpen gruppe som allerede har 

dårlige rammevilkår. 

VFK vil også minne om at mange små sjøsamiske fiskevær vil bli rammet om det meste av krabben blir  

overført til større enheter og fisket vil foregå på noen få dager med arbeid bare i noen uker i året på 

pakke anleggene, istedenfor nær helårlige arbeidsplasser med god lønnsomhet som nå.          

Fiskeri næringen kan også havne i en rettighetskonflikt som ingen er tjent med. 

4.2  

Bifangst 

Bifangst på 3% bør videreføres. 

VFK mener det må settes et øvre tak på kr 200.000.- eller aller helst en vekt grense da dette blir mer 

spesifikk og lett kontrollert. Etter tabell 9 i høringsdokumentet vil de fleste være innafor kr.200.000.- 

,kun 9 stk er over 200 000 kr i bifangst fra krabbe. 

VFK mener også bifangstordningen kun må gjelde fartøy inntil største lengde 15 meter og i tillegg gjelde 

for fartøy som kun fisker med garn og line. 

4.3 

Ungdomsfiskeordningen  

Ungdomsfiskeordningen og undervisningskvote må videre føres. Disse tiltakene er gode ordninger for 

rekrutering til fiskerinæringen og er i realiteten bare på størrelse med turistfiske kvantumet. 

 

4.8 

Bruk av samleteiner 

Ordningen med bruk av samleteiner for fiskeflåten bør videreføres, både for å ivareta dyrevelferden og 

kunne samle opp små menger over flere sjøvær, slik at det blir lønnsomt å gå til anlegg for levering der 

hvor man har lang gangvei. 

I frifiskeområdet vest for 26-graden vil det ikke lengere være lønnsom å drive fiske hvis denne ordningen 

blir fjernet. 

VFK støtter fiskeridir. forslag om at kvote krabbe i samleteiner ikke kan lagre utenfor kvoteområde. 
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